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Melbourne – Nơi tổ chức ĐHTNTG-2010 
 
3. Federation Square 
 
Federation Square (FQ) mà dân Melbourne gọi tắt là “Fed Square” được coi là nơi gặp gỡ, 
hò hẹn của dân Melbourne (Melbourne meeting point) từ vài năm qua. 
 
Khánh thành vào ngày 20 tháng 10 năm 2002. Tính ra trễ gần 2 năm so với dự định ban 
đầu là ngày 1 tháng Giêng năm 2001 nhân dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc. Ngay từ đầu, FQ 
đã mang rất nhiều tiếng thị phi từ việc chọn địa điểm xây cất, kết quả thi kiến trúc, dự chi 
ngân sách, đến việc gọi thầu, xây dựng, màu sắc …. Dĩ nhiên, chuyện gì cũng vậy: khen có, 
chê có. Nhưng FQ vẫn hiện diện đó và trở nên nơi có nhiều sinh hoạt về văn hoá, giải trí, ăn 
uống … nhất nhì Melbourne.  
 
FQ chiếm trọn một khu đất với 3 mặt đường và 1 mặt sông. Toà nhà chính của FQ được xây 
dựng đặc biệt và dùng đá (sandstone) bao chung quanh. Màu sắc của đá làm cho toà nhà 
trở nên nặng nề khiến được/bị chọn là 1 trong số 10 toà nhà dị hợm (ugly) nhất thế giới do 
trang web Virtual Tourist bình chọn. 
 
Mặt đất khu vực chính của FQ được trải bằng gần nửa triệu phiến đá đặc biệt. Chen vào đó 
là những chỗ được trạm khắc hình ảnh mang sắc thái thổ dân Úc (Aboriginal). Cùng với 1 
màn ảnh vĩ đại, một sân khấu nhỏ. Khu vực này (có tên là Atrium) chính là khu giải trí 
mang mọi màu sắc văn hoá trên thế giới1 và nhiều sinh hoạt của các giới khác. 
 

 
FQ nhìn từ kitchen nơi tôi làm việc, với ga Flinders ở hậu cảnh. Phía bên kia sông là khu South Bank. 

 
Bên cạnh các sinh hoạt văn hoá ngoài trời, FQ còn là nơi sinh hoạt, làm việc thường trực 
của các cơ quan sau: 
 

                                            
1 Mỗi cuối tuần và ngày lễ, tại FQ thường có hội hè đình đám của một sắc dân ở Victoria. Người gốc Trung Hoa & Việt Nam mặc 
dù tổ chúc riêng Hội chợ Tết nhưng cũng tổ chức Tết Âm lịch tại đây (hình như mới có 1 lần vì 1 năm có 52 tuần mà các sắc tộc ở 
Victoria tới trên 150). Có 1 lần VN cũng tổ chức Tết Trung Thu tại đây (vì con lớn, chưa có cháu nên không nhớ kỹ). 



melb_03.doc 

Page 2 of 3 

• The Australian Centre for the Moving Image (ACMI): Nơi có 2 rạp hát được trang bị 
máy móc có thể dùng cho tất cả các loại phim hiện nay (movie/video formats). Các 
thiết bị khác liên quan đến hình ảnh động cũng thường được giới thiệu thường xuyên 
ở khu vực này. 

 
• The Ian Potter Centre - NGV Australia: Đây là một phần trong hệ thống trưng bày 

nghệ thuật của National Gallery of Victoria. Có khoảng trên 20 ngàn tranh ảnh, điêu 
khắc, thời trang … được trưng bày tại đây. 

 
• The BMW Edge Amphitheatre: Đây là một hí trường nhỏ được bố trí từ 290 đến 450 

chỗ ngồi dùng cho các nghệ sĩ các thể loại trình bày. Toà nhà kính này được trang bị 
hệ thống đèn đặc biệt để pha trộn màu sắc. 

 
• SBS: Nằm trong một toà nhà có tên là SBS (Special Broadcasting Service) building, 

SBS là một trong hai tổ chức truyền thông (TV và Radio) được tài trợ hoàn toàn từ 
chính phủ liên bang. Người Việt quen gọi các đài SBS là đài Sắc tộc vì các chương 
trình phát thanh đều do các sắc tộc đông dân đang sống ở Úc phụ trách. Việt ngữ có 
chương trình phát thanh 2 giờ mỗi ngày do người Việt trông coi (xin mở dấu ngoặc: 
có TN làm trong chi nhánh Radio SBS tại Melbourne. Đài Radio do chính phủ tài trợ 
là đài ABC, chi nhánh Melbourne cũng ít nhất có hai nhân viên là TN). Riêng TV, 
trước đây SBS TV định chiếu tin tức hàng ngày của đài VNTV4 gì đó, nhưng cộng 
đồng Việt Nam toàn quốc phản đối nên đã bãi bỏ. Hiện nay ít ra mỗi năm 2 lần, 
SBS-TV có chiếu phim do VN sản xuất. 
 

 
Đài SBS: cơ quan truyền thông “Sắc tộc” 

 
• Champions - Australian Racing Museum and Hall of Fame: Trình bày lịch sử và các 

thành tích các cuộc tranh đua của Úc (chưa vào nên không biết có gì bên trong). 
 

• National Design Centre: Đây là nơi trình bày các kiểu mẫu và sáng chế của Úc. 
Trong này có một cửa hàng nhỏ. 
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• The Melbourne Tourist Information Centre: Ở một góc FQ là một nhà kính có kiến 
trúc như 1 chiếc xe bus. Phía dưới là nơi cung cấp tất cả các tài liệu cần biết cho 
khách du lịch như tất cả các Information centres khác. 

 
Ngoài ra, FQ còn có một số nhà hàng ăn uống và một số trạm của các văn phòng du lịch. 
 
Như trên đề cập, FQ bị chỉ trích rất ồn ào từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, càng ngày dân 
Melbourne càng trở nên quen thuộc với nó. Người Melbourne thấy được sự hoà đồng với 
những sinh hoạt đầy sức sống, đầy màu sắc và mở rộng sự hiểu biết qua những sinh hoạt 
từ các sắc tộc đang đóc góp vào sự thăng tiến của Úc nói chung và Victoria nói riêng. Từ 
đó, FQ vẫn là nơi gặp gỡ của dân Melbourne. FQ đang và sẽ là nơi gặp gỡ của các khách du 
lịch khắp nơi đến Victoria. 
 

 
FQ nhìn từ góc khác của Melbourne, góc ít người đi bộ nhất 

 

 
FQ, cùng chỗ đứng chụp như hình 1 nhưng bị mấy cái vòi nước 

của kitchen trong kính cửa sổ 
 
 
Source: Các tài liệu du lịch (brochures) & Internet 
            Bài này cũng được post trên http://thunhanucchau.21.forumer.com/viewtopic.php?p=130#130 


